
 
 

Правила та Наслідки щодо вживання алкоголю та наркотичних засобів  

для таборовиків, впорядників та членів команди. 

 

Для того, щоб захистити таборовиків та усіх членів команди, Таборова Комісія затвердила 

наступний протокол, який офіційно визначає Правила та Наслідки у випадку вживання 

алкоголю  або наркотичних засобів для всіх таборів на Оселі СУМ в Елленвілі. 

 

У випадку, якщо буде доведено, що таборовик, впорядник або будь-який член команди 

вживав або був під дією наркотичних засобів чи алкоголю під час участі в таборуванні, або 

членами команди будуть знайдені заборонені предмети (включно у вільний час в неділю 

всередині табору), далі вступають в дію наступні наслідки: 

 

1. Батьки або законні опікуни будуть негайно повідомлені про правопорушення і вони 

зобов’язані забрати або організувати відповідний транспорт, щоб забрати 

виключену з табору дитину протягом 12 годин. Якщо протягом 12 годин цього не 

буде зроблено, буде організовано догляд за дитиною за додатковий кошт для 

батьків. 

2. Таборовик, впорядник або член команди буде негайно видалений з території 

табору. 

3. Виплата стипендії буде скасована. 

4. Незалежно від того, скільки днів ця особа пробула в таборі, гроші за 

невикористаний час таборування не будуть повернені. 

5. Таборовику, впоряднику або члену команди буде заборонена участь або робота в 

таборі до кінця року. Участь в таборуванні або робота в команді в майбутньому 

буде розглядатися Крайовою Управою СУМ у співробітництві з Таборовою Комісією 

та Адміністрацією Оселі.  

6. Для того, щоб правопорушнику було дозволена участь в майбутніх таборах, ця 

особа повинна написати прохання, в якому мусить чітко вказати чому це прохання 

мусить бути задовільнене. 

7. В майбутньому Адміністрація Оселі матимуть виключне право вирішувати питання 

про допуск осіб, які вживали алкоголь чи наркотики на таборі (кожен випадок буде 

розглядатися окремо). 
 

Я прочитав Правила та Наслідки щодо вживання алкоголю та наркотичних засобів для 

таборовиків, впорядників та членів команди та погоджуюся виконувати умови та 

правила зазначені у цьому документі. 
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